
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

2. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

4. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

5. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

7.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

8. ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ)  ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

9. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

10 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

11. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

14 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

15. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α 

16. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

17. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της  Ανώνυµης Εταιρείας 

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας 

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό 

της 31ης ∆εκεµβρίου 2006, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  και ταµειακών 

ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών 

πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και 

διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών 

καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή 

περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια 

λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό 

µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 

∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας 

και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε 

τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  

κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 

οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 

λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για 
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την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο 

έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 

εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεµελίωση της γνώµης µας. 
 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 

άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006, την χρηµατοοικονοµική της 

επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές 

καταστάσεις.       

 
Αθήνα, 02 Μαρτίου 2007 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής Λογιστής 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12001 

ΣΟΛ α.ε. 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας  

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρίας ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006. Η ευθύνη της σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη 

διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στον διενεργηθέντα έλεγχο. 

 

Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που 

να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και 

παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν 

τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την 

αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρίας και, γενικότερα, 

της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει 

επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της έκθεσής µας. 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της 

Εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, τα αποτελέσµατα των εργασιών της Εταιρίας, τις µεταβολές των ιδίων 

κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρίας της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της 

Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 

16 που παρατίθεται στις Σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι 

φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2002 µέχρι και 2006 δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια 

να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα 

οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ 

τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007  

Οι Ελεγκτές 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΜ Α∆ΕΙΑΣ 0ΕΕ 

9997000801 

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΖΩΙ∆Η 

ΑΜ Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 

9997046370 
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ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 

(σε ευρώ) 

 

 Σηµειώσεις 2006  2005  

Πωλήσεις  881.081,02  853.338,39  

Κόστος πωληθέντων  -414.217,93  -414.217,93  

Μικτό κέρδος  466.863,09 439.120,46 

Έξοδα  διοικητικής λειτουργίας 5 -91.571,29  -92.184,97  

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  0,00  0,00  

Αποτελέσµατα 

εκµετάλλευσης  375.291,80 346.935,49 

Έσοδα συµµετοχών και 

χρεογράφων  0,00  6.003,87  

Έξοδα χρηµατοοικονοµικά  6 -82.098,55  -107.568,45  

Έσοδα χρηµατοοικονοµικά 6 10.996,67  1.168,85  

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων   304.190,22 246.539,76 

Φόρος εισοδήµατος 7 -203.546,97  -371.255,89  

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) 

χρήσεως µετά από φόρους  100.643,25 -124.716,13 

Βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή 
8 0,4897  -0,6069  

Μέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών 
µετοχών 

8 205.500  205.500  

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις από 1 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών  καταστάσεων 
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ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(σε ευρώ) 

 

 Σηµειώσεις 31.12.2006  31.12.2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 9 26.865.124,21  27.279.342,14 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος 

ενεργητικού  26.865.124,21  27.279.342,14

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες 

απαιτήσεις  10 12.292,50  41.714,73 

Χρηµατικά διαθέσιµα 11 55.395,65  153.779,28 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  67.688,15  195.494,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  26.932.812,36  27.474.836,15

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο 12 20.550.000,00  20.550.000,00 

Αποτελέσµατα εις νέο  2.156.981,93  2.056.338,68 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  22.706.981,93  22.606.338,68

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  149.247,84  144.620,00 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 7 3.040.174,03  2.911.826,78 

Σύνολο µακροπροθέσµων 

υποχρεώσεων  3.189.421,87   3.056.446,78

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Εµπορικές υποχρεώσεις 13 1.977,55  23.123,51 

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 14 1.018.411,55  1.770.407,09 

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα 15 16.019,46  18.520,09 

Σύνολο βραχυπροθέσµων 

υποχρεώσεων  1.036.408,56  1.812.050,69

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  26.932.812,36  27.474.836,15

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις από 1 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  οικονοµικών  καταστάσεων 
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ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2006 

(σε ευρώ) 

 

 2006  2005 

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων  304.190,22  246.539,76

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:    

Αποσβέσεις 414.217,93  414.217,93 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  71.101,58  106.399,60 

Προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 

λειτουργικές δραστηριότητες:    

(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων  29.422,23  -14.859,21 

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών 

και καταβληθέντων µερισµάτων) -94218,47  -48.978,67 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -82.098,55  -107.568,45 

Σύνολο εισροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες  642.614,94  595.750,96

Επενδυτικές δραστηριότητες    

Τόκοι εισπραχθέντες 10.996,97  1.168,85 

Σύνολο εισροών  από επενδυτικές 

δραστηριότητες  10.996,97  1.168,85

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00  0,00 

Εξοφλήσεις δανείων  -751.995,54  -1.179.744,94 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  -751.995,54  -1.179.744,94

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως  -98.383,63  -582.825,13

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

χρήσεως 153.779,28  736.604,41

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

χρήσεως 55.395,65  153.779,28

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις από 1 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών  καταστάσεων 
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ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

(σε ευρώ) 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Καταβεβληµένο  

Αποτελέσµατα 

εις νέο  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

1 Ιανουαρίου 2005 20.550.000,00  2.181.054,81   22.731.054,81

Ζηµίες χρήσεως. 0,00  -124.716,13  -124.716,13

31 ∆εκεµβρίου 2005 20.550.000,00 2.056.338,68 22.606.338,68

1 Ιανουαρίου 2006 20.550.000,00  2.056.338,68 22.606.338,68

Αποτέλεσµα χρήσεως. 0,00  100,643,25  100.643,25

31 ∆εκεµβρίου 2006 20.550.000,00 2.156.981,93 22.706.981,93

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις από 1 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών  καταστάσεων 
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1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Η ανώνυµη εταιρεία ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος  2001 (Φ.Ε.Κ. 

σύστασης 2610/9.5.2001) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Αθηνών 

µε ΑΡ.Μ.Α.Ε 48926/01/Β/01/290. 

Η διάρκεια της, σύµφωνα µε το καταστατικό, έχει ορισθεί σε 50 έτη από την ηµεροµηνία καταχώρισης της 

στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών και η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων επί της οδού 

Μιχαλακοπούλου 80,  όπου είναι εγκατεστηµένα και τα Γραφεία της.  

Η ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη ΑΕ (∆ΟΛ ) το 2003 απέκτησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας. 

Η εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια του πολυωρόφου κτιρίου γραφείων επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 80 στην 

Αθήνα, στο οποίο έχει µετεγκατασταθεί η  ∆ΟΛ και εταιρείες του Οµίλου της. Κατά τις χρήσεις 2006 και 

2005, η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό. 

 

2. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(α) Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις  

της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

(∆ΠΧΠ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός  από τα γήπεδα και τα κτίρια, τα οποία 

κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (1 Ιανουαρίου 2004) αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους 

και αυτή η εύλογη αξία χρησιµοποιήθηκε ως τεκµαρτό κόστος κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία. 

Όπως περαιτέρω περιγράφεται στη Σηµείωση 2γ, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 

για πρώτη φορά σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, εφαρµόζοντας το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1 Ιανουαρίου 2004.  

 

(β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις : Μέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2004, η ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις 

οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική 

νοµοθεσία («καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις»). Αρχής γενοµένης την 1 Ιανουαρίου 2005, η  

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και συντάσσει τις 

οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΠ, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της 

ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας εφόσον και όπου αυτό απαιτείται. Ο καταστατικός ισολογισµός της 1 

Ιανουαρίου 2004 και της 31 ∆εκεµβρίου 2004 προσαρµόστηκαν και αναµορφώθηκαν µέσω συγκεκριµένων 

εξωλογιστικών εγγραφών προσαρµογής ώστε να ευθυγραµµιστούν µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΠ 

 

(γ) Πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π.:  Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και 

βάσει του Νόµου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 3301/04) οι ελληνικές εταιρείες που 

συµµετέχουν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζουν εισηγµένες εταιρείες σε 

οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να ετοιµάζουν τις θεσµικές 

οικονοµικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1 Ιανουαρίου 2005 και εντεύθεν, 
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σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Βάσει του ∆ΠΧΠ 1 και της προαναφερθείσας ελληνικής νοµοθεσίας, οι ανωτέρω 

εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρουσιάσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΠ, τουλάχιστον για µία χρήση (31 ∆εκεµβρίου 2005). Η Εταιρεία ενοποιείται από τη µητρική εταιρεία 

∆ΟΛ Α.Ε. - που είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών - και βάση των τροποποιηµένων Ν.2190 

υιοθετεί και εφαρµόζει πλήρως τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Η Εταιρεία συνέταξε και εξέδωσε τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις βάσει των ∆ΠΧΠ µε 

ηµεροµηνία ισολογισµού των οικονοµικών αυτών καταστάσεων την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Κατά συνέπεια, 

όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία και ισχύουν για 

χρήσεις που λήγουν την 31 ∆εκεµβρίου 2005 χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων αυτών 

οικονοµικών καταστάσεων µε αναδροµική εφαρµογή. 

 

Η Εταιρεία εφάρµοσε το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» στην προετοιµασία των συνηµµένων 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Βάσει των αντίστοιχων διατάξεων του ∆ΠΧΠ 1 :  

Εκτίµησε τα γήπεδα και τα κτίρια κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (1 Ιανουαρίου 2004) σε 

εύλογες αξίες και χρησιµοποίησε τις εύλογες αξίες αυτές ως τεκµαρτό κόστος κατά τη συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία. 

Οι εκτιµήσεις της Εταιρείας µε βάση τα ∆ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (1 Ιανουαρίου 

2004) ήταν σε συνέπεια µε τις εκτιµήσεις που έγιναν για την ίδια ηµεροµηνία µε βάση τα προηγούµενα 

ΕΛΠ (µετά από τις όποιες αναµορφώσεις για την απεικόνιση διαφορών στις λογιστικές αρχές), εκτός αν 

υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι αυτές οι εκτιµήσεις ήταν λανθασµένες. 

 

(δ) Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες:  Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και η Επιτροπή 

∆ιερµηνειών, έχουν ήδη εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών των οποίων η 

εφαρµογή είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 Ιανουαρίου 2006 και 

εντεύθεν (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω). Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την 

επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: 

∆ΠΧΠ 6: Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και δεν θα 

επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

∆ΠΧΠ 7: Γνωστοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικών µέσων Το πρότυπο αυτό έχει υποχρεωτική 

εφαρµογή για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 Ιανουαρίου 2007 και εντεύθεν. ∆εν 

αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Το πρότυπο απαιτεί 

κυρίως πρόσθετες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα.  

∆ΕΕΧΠ 3: ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων Η ∆ιερµηνεία αυτή αργότερα αποσύρθηκε από την 

Επιτροπή ∆ιερµηνειών. ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της 

καταστάσεις  

∆ΕΕΧΠ 4: Προσδιορισµός εάν µια σύµβαση περιλαµβάνει µίσθωση Η εφαρµογή του ∆ΕΕΧΠ 4 

δεν αναµένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό οποιασδήποτε από τις ισχύουσες συµβάσεις της 

Εταιρείας. 
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∆ΕΕΧΠ 5: ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, 

ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και δεν θα 

επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις 

∆ΕΕΧΠ 6:Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες αγορές 

αποβλήτων, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και δεν θα 

επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

∆ΕΕΧΠ 7:Εφαρµογή της µεθόδου µετατροπής ∆ΛΠ29 ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και δεν θα 

επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις  

∆ΕΕΧΠ 8:Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ2 ∆εν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 (ε) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων : Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 

2006 έχουν εγκριθεί από το ∆.Σ. της ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ  την 2 Μαρτίου 2007 και τελούν υπό την 

έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

(στ) Χρήση Εκτιµήσεων:  Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί η 

διοίκηση να προβαίνει στη διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων 

του ενεργητικού και παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια 

της χρήσεως. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 

 

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των συνηµµένων οικονοµικών 

καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 

(α) Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων:  Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το 

ευρώ. Συναλλαγές που αφορούν άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ χρησιµοποιώντας τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµέρας σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων. Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών, περιλαµβάνονται στα κέρδη (ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές στις 

συνηµµένες ετήσιες καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 

(β) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις: Τα γήπεδα και τα κτίρια, αποτιµώνται στο τεκµαρτό κόστος (δηλαδή στην 

εύλογη αξία την ηµεροµηνία µετάβασης 1 Ιανουαρίου 2004) µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις 

τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους. Όπως λεπτοµερέστερα αναφέρεται στη Σηµείωση 9, η Εταιρεία 

προέβη στην αποτίµηση της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 και οι 

εύλογες αξίες αυτές χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Η 

υπεραξία που προέκυψε πιστώθηκε στην Καθαρή Θέση.   
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Οι επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές βελτιώσεις κτιρίων κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων 

παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν 

την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων.  

Τα στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή 

όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζηµιές 

που προκύπτουν από την  διαγραφή ενός παγίου περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την 

οποία διαγράφηκε το εν λόγω πάγιο. Η Εταιρεία δεν διατηρεί άλλες ενσώµατες ακινητοποιήσεις εκτός από 

γήπεδα και κτίρια. 

 

(γ) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των κτιρίων  λογίζονται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης βάσει της 

εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων, όπως εκτιµήθηκαν σε εύλογες αξίες (οικόπεδα, κτίρια) 

σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1. Η εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής κατά κατηγορία παγίων έχει ως εξής : 

 

Είδος Παγίου Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια Ωφέλιµης Ζωής 

Κτίρια 40 έτη 

 

(δ) Έντοκα ∆άνεια: Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία της 

ληφθείσας αντιπαροχής µείον τις δαπάνες έκδοσης που σχετίζονται µε το δάνειο. Μετά την αρχική 

καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια αποτιµούνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του 

πραγµατικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης 

και η διαφορά µεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στο 

καθαρό κέρδος ή ζηµιά όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή αποµειώνονται και µέσω της διαδικασίας 

απόσβεσης. 

 

 (ε) Αποµείωση Παγίων Στοιχείων: Η ανακτήσιµη αξία ενός παγίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου 

εκτιµάται όποτε υπάρχει ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να έχει αποµειωθεί και 

αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτήσιµο ποσό του. Ως ανακτήσιµο ποσό αναγνωρίζεται το µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής αξίας 

πώλησης και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Καθαρή τιµή πωλήσεως είναι το ποσό που 

µπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε µια αντικειµενική συναλλαγή µεταξύ 

µερών που γνωρίζουν και επιθυµούν τη συναλλαγή, µετά την αφαίρεση κάθε άµεσης δαπάνης 

διαθέσεως. Αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που 

αναµένονται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του 

κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του.  

 

(στ)Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα προς αυτά: Αποτελούνται από µετρητά, βραχυπρόθεσµες 

καταθέσεις και άλλες άµεσης ρευστοποίησης επενδύσεις µε αρχική λήξη εντός τριών µηνών.   
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(ζ) Λογαριασµοί Απαιτήσεων: Οι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά  

από προβλέψεις για µη εισπρακτέα υπόλοιπα. Ο υπολογισµός για επισφαλείς απαιτήσεις γίνεται όταν δεν 

είναι πλέον πιθανή η είσπραξη µέρους ή ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού.  

 

(η) Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες 

Απαιτήσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει ενεστώσα νοµική ή τεκµαρτή 

υποχρέωση ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της µέσω εκροής 

πόρων και µία αξιόπιστη εκτίµηση της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Οι προβλέψεις 

επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη 

παρούσα αξία του εξόδου που αναµένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η 

επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας 

τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις 

τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους 

κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής 

πόρων που περιλαµβάνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν µια εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

 (θ) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα από ενοίκια σε ακίνητα λογίζονται σε συστηµατική βάση κατά τη 

διάρκεια της µίσθωσης, βάση του µισθωτηρίου συµβολαίου. Οι τόκοι λογίζονται µε τη βάση των 

δεδουλευµένων εσόδων (λαµβάνοντας υπόψη τη  πραγµατική απόδοση  του περιουσιακού στοιχείου).  

 

(ι) Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος): Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος 

εισοδήµατος, υπολογίζεται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε 

τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί 

των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

φορολογικού νόµου, και υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Η αναβαλλόµενη 

φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις 

προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής 

βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες 

φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται 

είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για τις µεταφερόµενες φορολογικές 

ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του 

οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται 

στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη 

χρήση των φορολογικών συντελεστών (και των φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή 

ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
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(ια) Χρηµατοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις - Εκµισθώσεις: Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Η Εταιρεία έχει ιδιόκτητο κτίριο το οποίο εκµισθώνει στη µητρική εταιρεία 

∆ΟΛ ΑΕ καθώς και σε λοιπές θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ∆ΟΛ. Ως εκµισθωτής διατηρεί όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη του ιδιόκτητου κτιρίου καθώς και του οικοπέδου επί του οποίου βρίσκεται το 

ακίνητο. Τα εισπραττόµενα µισθώµατα αφορούν στον κύκλο εργασιών  της Εταιρείας. 

 

(ιβ) Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον ισολογισµό 

περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις, τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι 

λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίµησης των στοιχείων αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές 

αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη σηµείωση. Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση παραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ούτε για αντιστάθµιση κινδύνου, ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Τα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης 

βάσει της ουσίας και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, 

µερίσµατα, κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται 

ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται ως έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα. Η διανοµή µερισµάτων 

στους µετόχους λογιστικοποιείται απευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

συµψηφίζονται όταν η Εταιρεία, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία έχει το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα 

συµψηφίσει σε καθαρή βάση (µεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συµψηφίσει 

την υποχρέωση ταυτόχρονα.  

Η διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει τις ενδεχόµενες 

αρνητικές επιπτώσεις και ειδικότερα: 

 

• Εύλογη Αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στους συνηµµένους ετήσιoυς ισολογισµούς για τα 

διαθέσιµα, τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν 

τις αντίστοιχες εύλογές τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης των χρηµατοοικονοµικών 

αυτών προϊόντων.  Η εύλογη αξία των τραπεζικών µακροπρόθεσµων δανείων δεν 

διαφοροποιείται από τη λογιστική τους αξία λόγω της χρήσης κυµαινόµενων επιτοκίων. 

• Πιστωτικός Κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι 

των συµβαλλοµένων µερών. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος 

του κάθε στοιχείου κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

• Κίνδυνος Επιτοκίου και Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Τα δάνεια της Εταιρείας είναι σε ευρώ 

και έχουν κυµαινόµενο επιτόκιο. Η Εταιρεία µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού δεν 

χρησιµοποίησε παράγωγα σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα προκειµένου να µειώσει την έκθεση 

της στον κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται 

σηµαντικοί κίνδυνοί από τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και του ξένου συναλλάγµατος. 

• Κίνδυνος Αγοράς: Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συµβόλαια για την αντιστάθµιση κινδύνου 

αγοράς, που προκύπτει από την έκθεσή της σε διακυµάνσεις των τιµών των πρώτων υλών που 

χρησιµοποιεί στη παραγωγική διαδικασία. 

 

(ιγ) Κέρδη / (Ζηµίες) ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το 

κέρδος ή τη ζηµία που αναλογεί στους κατόχους κοινών µετοχών της Εταιρείας µε το µέσο σταθµισµένο 
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αριθµό κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η Εταιρεία δεν υπολογίζει 

αποµειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή δεδοµένου ότι δεν έχει εκδώσει προνοµιούχες µετοχές ή 

δυνητικούς τίτλους ή δικαιώµατα προαίρεσης ή αγοράς µετοχών που θα µπορούσαν να µετατραπούν σε 

κοινές µετοχές (Σηµείωση 8). 

 
4. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

σε ευρώ 2006  2005 

Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (σηµείωση 9) 414.217,93  414.217,93 

Αποσβέσεις που χρεώθηκαν στο κόστος παραγωγής 414.217,93  414.217,93 

 

5. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως 

εξής: 

 

 

σε ευρώ 2006 2005 

Αµοιβές Τρίτων 4.378,00  4.190,00 

Ενοίκια 0,00  0,00 

Παροχές τρίτων 45.945,78  75.392,83 

Λοιποί φόροι τέλη 37.080,13  10.637,92 

Λοιπά 4.167,38  1.964,22 

Σύνολο 91.571,29 92.184,97 

 

Η Εταιρεία λόγω της φύσεως της δραστηριότητας της δεν επιβαρύνεται µε έξοδα διάθεσης. 
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6. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

σε ευρώ 2006 2005 

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων (σηµείωση 14)  82.082,34  107.555,96 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 16,21  12,49 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 82.098,55 107.568,45 

Έσοδα χρηµατοοικονοµικά 10.996,97 1.168,85 

Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα -71.101,58 -106.379,60 

 

7. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

Η δαπάνη / (το όφελος) για το φόρο εισοδήµατος των χρήσεων που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 

2005 αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

σε ευρώ 2006 2005 

Φόρος εισοδήµατος χρήσεως 0,00  0,00 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  128.347,25  304.277,78 

Λοιποί φόροι 75.199,72  66.978,11 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος 203.546,97  371.255,89 

 

Κατά τις χρήσεις 2006 και 2005 δεν καταλογίστηκε φόρος εισοδήµατος στην Εταιρεία λόγω των ζηµιογόνων 

αποτελεσµάτων των χρήσεων.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η συµφωνία µεταξύ του ονοµαστικού και του πραγµατικού 

φορολογικού συντελεστή: 

 

  
σε ευρώ 2006  2005 

Αποτελέσµατα προ φόρων 304.190,22  246.539,76

Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή στις 31.12.2006 (29%) 88.215,16  0,00 

Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή στις 31.12.2005 (32%) 0,00  78.892,72 

Λοιποί φόροι 75.199,72  66.978,11 

Όφελος από αλλαγή ισχύοντος φορολογικού συντελεστή 0,00  0,00 

Μη εκπιπτόµενες δαπάνες  40.132,09  225.385,06 

Πρόβλεψη τρέχοντος φόρου εισοδήµατος χρήσεως 203.546,97  371.255,89
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Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ο αναβαλλόµενος φόρος όπως παρουσιάζεται στους Ισολογισµούς της 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 31  

∆εκεµβρίου 2005 καθώς και στα αποτελέσµατα των χρήσεων που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 2005  

αναλύεται ως εξής: 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

σε ευρώ  

 2006  2005  2006 
 

2005 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις        

Αναγνώριση ακινήτων σε εύλογες αξίες ως  

τεκµαρτό κόστος 5.532780,00  2.532.780,00  0,00 

 

0,00 

Προσαρµογή των αποσβέσεων των παγίων µε 

βάση την ωφέλιµη ζωή τους 1.003.264,00  874.916,00   -128.348,00 

 

-128.348,00  

Μικτές αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις  3.536.044,00   3.407.696,00  -128.348,00 

 

-128.348,00 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις        

∆ιαγραφή εξόδων εγκαταστάσεων που δεν 

πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης ως άυλα 0,00  0,00  0,00 

 

-175.930,00 

Αποτίµηση Κτιρίων σε εύλογες αξίες 495.869,00  495.869,22  0,75  -0,22 

Μικτές αναβαλλόµενες φορολογικές  

απαιτήσεις 495.869,00  495.869,22  0,75 

 

-175.929,78

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις 3.040.175,00  2.911.826,78   

 

 

Αναβαλλόµενος φόρος στα αποτελέσµατα 

χρήσεως     -128.347,25 

 

-304.277,78 
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8. ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζηµία που αναλογεί 

στους κατόχους κοινών µετοχών της Εταιρείας µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών σε 

κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

Για τον σκοπό του υπολογισµού των βασικών κερδών / (ζηµιών) λήφθηκαν υπόψη: 

i) Τα κέρδη ή ζηµίες που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει 

εκδώσει προνοµιούχες µετοχές, δυνητικούς τίτλους ή δικαιώµατα µετατρέψιµα σε µετοχές. 

Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας δεν έχουν υποστεί καµµία περαιτέρω αναπροσαρµογή. 

ii) Ο µέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως 

δηλαδή ο αριθµός των κοινών µετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την έναρξη των χρήσεων 

(1 Ιανουαρίου 2005 και 2006 αντίστοιχα) προσαρµοσµένος µε τον αριθµό των κοινών µετοχών που 

εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια τους, πολλαπλασιαζόµενος µε συντελεστή σταθµισµένου χρόνου 

κυκλοφορίας. Ο συντελεστής αυτός είναι ο αριθµός των ηµερών που οι συγκεκριµένες µετοχές 

βρίσκονται σε κυκλοφορία, σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των ηµερών της χρήσεως. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2006 η Εταιρεία δεν προέβη σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, 

(Σηµείωση 12) 

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω τα βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή για την Εταιρεία έχουν ως κατωτέρω: 

 

 

ποσά σε ευρώ 2006 2005 

Καθαρό αποτέλεσµα που αναλογεί στους 
µετόχους για το  βασικό αποτέλεσµα ανά µετοχή   

100.643,25 -124.716,13 

Βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή 
0,4897  -0,6069 

Αριθµός κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη λήξη 
της χρήσεως 

205.500  205.500 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών µετοχών για τα  
βασικά κέρδη ανά  µετοχή 

205.500  205.500 

 

∆εν συντρέχει λόγος παράθεσης αποµειωµένων κερδών / ζηµιών ανά µετοχή (Σηµείωση 3 - ιθ) 
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9. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 

 

σε ευρώ 

Γήπεδα - 

Οικόπεδα  

Κτίρια & 

εγκαταστάσεις  Σύνολο 

Υπόλοιπο ενάρξεως 11.539.060,68 16.568.717,32  28.107.778,00

Προσθήκες  0,00  0,00  0,00

Μειώσεις  0,00  0,00  0,00

Αξία  κτήσεως  11.539.060,68 16.568.717,32  28.107.778,00

Σωρευµένες αποσβέσεις 31.12.2005 0,00  828.435,86  828.435,86

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00  414.217,93  414.217,93

Σωρευµένες αποσβέσεις 31 

∆εκεµβρίου 2006 0,00 1.242.653,79  1.242.653,79

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 

∆εκεµβρίου 2006 11.539.060,68 15.326.063,53  26.865.124,21

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 

∆εκεµβρίου 2005 11.539.060,68 15.740.281,46  27.279.342,14

 

 

Οι εύλογες αξίες που προσδιορίστηκαν την 1 Ιανουαρίου 2004 για τα οικόπεδα και τα κτίρια και οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος είναι οι κάτωθι: 

 

σε ευρώ 
  
ΟΙΚΟΠΕ∆Α  11.539.060,68 
ΚΤΙΡΙΑ  16.568.717,32 

 28.107.778,00
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10. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  

σε ευρώ 2006  2005 

Προκαταβλητέοι και παρακρατούµενοι φόροι 730,12  1.992,81 

ΦΠΑ εισπρακτέος 0,00  19.817,02 

Προπληρωµένα έξοδα 11.479,39  19.821,91 

Λοιπά 82,99  82,99 

Σύνολο εµπορικών και λοιπών βραχυπρόθεσµων 

απαιτήσεων 12.292,50  41.714,73 

 

11. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 

σε ευρώ 2006 2005 

Ταµείο 176,48  161,48 

Καταθέσεις σε τράπεζες:    

 - Όψεως 55.219,17  153.617,80 

 - Προθεσµίας 0,00  0,00 

Σύνολο 55.395,65 153.779,28 

 

Οι καταθέσεις τραπεζών είναι εκφρασµένες σε ευρώ. Οι προθεσµιακές καταθέσεις προηγούµενης χρήσης 

αφορούν κυρίως σε repos. Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται 

στα µηνιαία επιτόκια καταθέσεων τραπεζών.  

 

12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 το µετοχικό  κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 20.550.000 ευρώ, διαιρούµενο σε 

205.500 ονοµαστικές µετοχές αξίας 100 ευρώ η µία. Εντός της χρήσης 2006 δεν υπήρξε µεταβολή του 

µετοχικού κεφαλαίου. 
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13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 

σε ευρώ 2006 2005 

Προµηθευτές εσωτερικού 1.977,55  23.123,51 

Σύνολο 1.977,55 23.123,51  

 

14. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια είναι αναλήψεις µε βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί η Εταιρεία µε 

διάφορες τράπεζες. Η χρησιµοποίηση των συγκεκριµένων πιστώσεων παρουσιάζεται παρακάτω: 

  

 

σε ευρώ 2006 2005 

∆ιαθέσιµα πιστωτικά όρια 1.018.411,55  1.950.000,00 

Μη χρησιµοποιηθέν τµήµα 0,00  179.592,91  

Σύνολο 1.018.411,55 1.770.407,09  

 

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2006 ήταν εκφρασµένα σε Ευρώ.  

Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 ήταν 4,60% (4,0% για 

τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005). 

Ο τόκος των βραχυπροθέσµων δανείων ανήλθε συνολικά σε 82.082,34 ευρώ για τη χρήση που έληξε στις 31 

∆εκεµβρίου 2006 (107.555,96 ευρώ για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005) και περιλαµβάνεται 

στα έξοδα τόκων στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

15. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α 

Το ποσό που απεικονίζεται στον επισυναπτόµενο ισολογισµό αναλύεται ως κάτωθι: 

 

 

σε ευρώ 2006 2005 

Φόροι, πλην φόρου εισοδήµατος, πληρωτέοι 15.859,46  15.360,09 

∆εδουλευµένα έξοδα 0,00  3.000,00 

Λοιποί Μεταβατικοί και Πιστωτές διάφοροι 160,00  160,00 

Σύνολο 16.019,46 18.520,09 
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16. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις :  Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002 έως 

και 2006 µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. Σε ενδεχόµενο 

µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, οι φορολογικές αρχές ενδέχεται να απορρίψουν ορισµένα έξοδα, αυξάνοντας 

έτσι το φορολογητέο εισόδηµα της εταιρείας επιβάλλοντας επιπλέον φόρους, πρόστιµα και προσαυξήσεις. 

∆εν είναι δυνατόν, την παρούσα χρονική στιγµή να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το ύψος των επιπλέον φόρων 

και προστίµων που πιθανόν να επιβληθούν καθώς αυτό εξαρτάται από τα ευρήµατα του φορολογικού 

ελέγχου. Για το σκοπό αυτό δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη στις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

17. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

 

Οι εµπορικές συναλλαγές των κατά τα ως άνω συνδεοµένων µερών διενεργούνται στο πλαίσιο των συνήθων 

εµπορικών όρων και πρακτικών.  

 

 

 
 

 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ -ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Εταιρεία 

 σε ευρώ 2006 2005 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 881.081,02 853.338,39 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από  συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 19,89 53,04 

γ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 0,00 0,00 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εταιρεία 

 σε ευρώ 2006 2005 

α) Απαιτήσεις  από συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 0,00 0,00 

β) Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 118,53 94,46 

γ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 

δ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 
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(β)  Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µετέχουν στο κεφάλαιο εταιρειών, µε ποσοστό ίσο ή 

µεγαλύτερο του 5%, ως κατωτέρω : 

 

 Εταιρεία Θέση στο ∆.Σ. 

Στ. Π. Ψυχάρης  
∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός 

Λαµπράκη ΑΕ 

Πρόεδρος 

Στ. Νέζης Γ.ΝΤΙΝΟΣ Σ. ΝΕΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Εταίρος 
 ΞΑΝΘΗ ΝΕΖΗ & ΣΙΑ ΕΕ  Εταίρος 

 

γ)  Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Η Εταιρεία δεν κατέβαλε αµοιβές στα µέλη του ∆.Σ. ούτε έξοδα παράστασης κατά τη χρήση 2006. 

Τα µέλη του ∆.Σ. κ.κ. Ψυχάρης Σταύρος, Πεφάνης Νικόλαος, Νέζης Στέργιος, Χρυσικάκης 

Παναγιώτης, Αναστασόπουλος Νικόλαος είναι αµειβόµενα στελέχη της µητρικής εταιρείας ∆ΟΛ ΑΕ. 

 

  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

Οι ανωτέρω «ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΤΗΣ  31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006» καθώς 

και οι συνηµµένες επ΄αυτών «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη 

συνεδρίαση του στις 2 Μαρτίου 2007. 

 

 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ 

Α ∆ Τ  Λ 352089 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 

∆.Σ. 

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΣ Γ. ΠΕΦΑΝΗΣ 

Α.∆.Τ. Ξ 199212 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.  

ΝΤOΛΟΣ 

Α.∆.Τ.: Λ  296576 

Α.Μ.0001984 Α΄ΤΑΞΗΣ 

 


